ค้าอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-05 ค้าขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
หมวดข้อมูล ล้าดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
1. ส้าหรับ
1.1
ทะเบียนรับ
เจ้าพนักงาน
เลขที่

1.2
1.3

2. ส้าหรับผู้ 2.1
ประกอบ
กิจการสถาน 2.2
บริการ
3. ส้าหรับผู้ 3.1
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ
3.2

3.3

3.4

วัน เดือน ปี ที่
รับ
เจ้าพนักงาน
ผู้รับ

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียน รับของ
002368
หน่วยงานตามล้าดับการรับหนังสือ ซึง่
จะเริ่มล้าดับที่ 1 ส้าหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
1 เม.ย. 2558

ลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ท้า การรับ
แบบและมีชื่อ พร้อมทั้งต้าแหน่งในวง
เล็บชัดเจน
เรียน □ อธิบดี ผู้รับค้าขอจดทะเบียน สรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
ผู้รับค้าขอรับใบแทนใบทะเบียน
เรียน □
สรรพสามิตที่ สถานบริการตั้งอยู่
สรรพสามิต
พื้นที่
ชื่อผู้ประกอบ ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลของผู้ ยื่นขอรับใบ
อุตสาหกรรม/ผู้ แทนใบ ทะเบียนสรรพสามิต
เสียภาษี
ชื่อโรง
ชื่อสถานบริการ
อุตสาหกรรม/
ชื่อสถาน
บริการ
เลขประจ้าตัวผู้ เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากรตาม
เสียภาษีอากร ประกาศของ กรมสรรพากรของผู้ขอ
รับใบแทนใบทะเบียน
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่
สรรพสามิต
กรมสรรพสามิตออก ให้หลังจากยื่นขอ
จด ทะเบียนสรรพสามิต ตาม

ศิริพงษ์ ยินดี

□ สรรพสามิตพื้นที่
ชลบุรี
บ.สถานอาบน้้าและ
นวดไทย จ้ากัด
บ.สถานอาบน้้าและ
นวดไทย จ้ากัด

0115554099999

2554099999

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

แบบฟอร์ม ภษ. 01-04
เลขรหัสประจ้า เลขรหัสประจ้าบ้านใน ทะเบียนบ้าน
บ้าน
ของผู้ขอ รับใบแทนใบทะเบียน
ที่อยู่/ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ในทะเบียน บ้านของผู้ขอรับ
ส้านักงานเลขที่ ใบแทน ใบทะเบียน
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารในทะเบียนบ้านของผู้ขอรับ
ใบแทนใบทะเบียน
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ในทะเบียนบ้านของผู้ขอรับ
ใบแทนใบทะเบียน
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารในทะ เบียนบ้านของผู้
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
หมู่ที่
หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบ
แทนใบทะ เบียน
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้านของผู้
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบ
แทนใบ ทะเบียน
ต้าบล/แขวง
ชื่อต้าบลหรือแขวงในทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอรับใบแทนใบทะเบียน
อ้าเภอ/เขต
ชื่ออ้าเภอหรือเขตใน ทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอ รับใบแทนใบทะเบียน
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียน บ้านของผู้ขอรับ
ใบแทน ใบทะเบียน
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ขอรับใบแทน
ใบทะ เบียน
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ขอรับใบ
แทนใบ ทะเบียน
E-mail
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ขอรับใบแทนใบ
address
ทะเบียน
มีความประสงค์ขอรับใบแทนทะเบียน
□ ขอรับใบ

ตัวอย่างข้อมูล

2004-019990-8
999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-999999
baththai@email.co
m

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.23

แทน ทะเบียน
สรรพ สามิต
□ ใบทะเบียน
สรรพสามิตช้า
รุดใน
สาระส้าคัญ
□ ใบทะเบียน
สรรพสามิตสูญ
หาย
□ ขอย้ายสถาน
บริการ : ที่อยู่/
ที่ตั้งส้านักงาน
เลขที่
ชื่ออาคาร

3.24

ห้องเลขที่

3.25

ชั้นที่

3.26

หมู่ที่

3.27

ตรอก/ซอย

3.28

ถนน

3.29

ต้าบล/แขวง

3.30

อ้าเภอ/เขต

3.31

จังหวัด

3.20

3.21

3.22

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

สรรพ สามิต
ขอรับใบแทนใบทะ เบียนสรรพสามิต
กรณีใบทะเบียนสรรพ สามิตช้ารุดใน
สาระส้าคัญ

-

ขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
กรณีใบทะเบียนสรรพ สามิตสูญหาย
มีความประสงค์ขอย้าย สถานบริการ
บ้านเลขที่ในทะเบียนบ้านของสถาน
บริการทีข่ อย้ายไปอยู่
ชื่ออาคารในทะเบียน บ้านของสถาน
บริการทีข่ อย้ายไปอยู่
ห้องเลขที่ในทะเบียน บ้านของสถาน
บริการที่ ขอย้ายไปอยู่
ชั้นที่ในทะเบียนบ้าน ของสถานบริการ
ทีข่ อ ย้ายไปอยู่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้าน ของสถานบริการ
ทีข่ อ ย้ายไปอยู่
ชื่อตรอกหรือซอยใน ทะเบียนบ้านของ
สถานบริการที่ขอย้ายไปอยู่
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของสถาน
บริการทีข่ อ ย้ายไปอยู่
ชื่อต้าบลหรือแขวงใน ทะเบียนบ้าน
ของสถานบริการที่ขอย้ายไปอยู่
ชื่ออ้าเภอหรือเขตใน ทะเบียนบ้านของ
สถานบริการที่ขอย้ายไปอยู่
ชื่อจังหวัดในทะเบียน บ้านของสถาน

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

3.32

รหัสไปรษณีย์

3.33

โทรศัพท์

3.34

E-mail
address
ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
□ ขอเลิกกิจ
การ : ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
□ ขอโอน
กิจการให้แก่

3.35

3.36
3.37
3.38
3.39
3.40

3.41

ความหมาย
บริการทีข่ อย้ายไปอยู่
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ ของสถาน
บริการทีข่ อ ย้ายไปอยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถาน
บริการทีข่ อ ย้ายไปอยู่
อีเมล์ที่ติดต่อได้ของ สถานบริการทีข่ อ
ย้ายไปอยู่
วัน เดือน ปี ในการขอย้าย สถาน
บริการ

ตัวอย่างข้อมูล

-

มีความประสงค์ขอเลิก กิจการ
วัน เดือน ปี ในการขอยกเลิกกิจการ
ในวันขอเลิกกิจการ

-

มีความประสงค์ขอโอน กิจการให้แก่
ชื่อผู้รับโอนกิจการ

-

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับ
โอนกิจ การ
เลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลักของ
ผู้รับโอนกิจการ

-

_________
3.42
3.43

3.44
3.45

3.46

เลขประจ้าตัวผู้
เสียภาษีอากร
□ บุคคลธรรม
ดา : บัตร
ประชาชน
เลขที่
วัน/เดือน/ปีเกิด

-

วัน เดือน ปี เกิดตามบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้รับโอน กิจการ
ออกให้ ณ ที่ว่า ชื่ออ้าเภอหรือเขตที่ออกบัตรประจ้าตัว การอ้าเภอ/
ประชาชนของผู้รับโอนกิจการ
เขต
□ เลขนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรม : เลขทะเบียน พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง พาณิชย์

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล
3.47

3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61

ชื่อข้อมูล
นิติบุคคลที่
เมื่อวันที่

ความหมาย

ของผู้รับโอนกิจการ
วันที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวง
พาณิชย์ท้า การออกเลขทะเบียนนิติ
บุคคลของผู้รับโอนกิจ การ
เลขรหัสประจ้า เลขรหัสประจ้าบ้านใน ทะเบียนบ้าน
บ้าน
ของผู้รับ โอนกิจการ
ที่อยู่/ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ในทะเบียน บ้านของผู้รับ
ส้านักงานเลขที่ โอนกิจการ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารในทะเบียน บ้านของผู้รับโอน
กิจการ
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ในทะเบียน บ้านของผู้รับโอน
กิจการ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารในทะ เบียนบ้านของ
ผู้รับโอน กิจการ
หมู่ที่
หมู่ที่ในทะเบียนบ้าน ของผู้รับโอน
กิจการ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยใน ทะเบียนบ้านของ
ผู้รับ โอนกิจการ
ถนน
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้รับโอน
กิจการ
ต้าบล/แขวง
ชื่อต้าบลหรือแขวงใน ทะเบียนบ้าน
ของผู้รับ โอนกิจการ
อ้าเภอ/เขต
ชื่ออ้าเภอหรือเขตในทะ เบียนบ้านของ
ผู้รับโอน กิจการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียน บ้านของผู้รับ
โอนกิจการ
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้รับโอนกิจการ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับโอน
กิจการ
E-mail address E-mail ส้าหรับติดต่อของผู้รับ โอน

ตัวอย่างข้อมูล

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล
3.62
3.63
3.64
3.65

3.66

3.67

3.68

4. รายการ 4.1
เอกสารแนบ
กับ
แบบฟอร์ม

4.2

ชื่อข้อมูล

ในวันที่
เดือน
ปี
ภาษีสรรพสามิต
ค้างช้าระตาม
บัญชีแบบ
สินค้าที่ช้าระ
แล้วแต่ยังไม่ได้
น้า ออกจากโรง
อุตสาหกรรม
ตามบัญชีแนบ
สินค้าที่ยังไม่ได้
ช้าระภาษีตาม
บัญชีแนบ
สินค้าที่อยู่ใน
คลังสินค้าทัณฑ์
บนตามบัญชี
แนบ
ใบทะเบียน
สรรพสามิตที่
ช้ารุดหรือหลัก
ฐานการแจ้ง
ความที่
เจ้าหน้าที่
ต้ารวจออกให้
(กรณีขอรับใบ
แทน)
หนังสือมอบอ้า
นาจและส้าเนา

ความหมาย
กิจการ
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการโอนกิจการ

ตัวอย่างข้อมูล

-

ค่าภาษีสรรพสามิตค้างช้าระตามบัญชี
แบบ จ้านวน....บาท

-

ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ บริการสถาน
อาบน้้าหรืออบตัวและนวด

-

ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ บริการสถาน
อาบน้้าหรืออบตัวและนวด

-

ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ บริการสถาน
อาบน้้าหรืออบตัวและนวด

-

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ใบ
ทะเบียนสรรพสามิตที่ช้ารุดหรือ
หลักฐาน การแจ้งความที่เจ้าหน้าที่
ต้ารวจออกให้ (กรณีขอรับใบแทน)

1

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของ
หนังสือส้าเนาบัตร ประชาชนผู้รับมอบ

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

ชื่อข้อมูล
บัตรประจ้าตัว
ประชาชนผู้รับ
มอบอ้านาจ
ส้าเนาหนังสือ
รับรองของ
กระทรวง
พาณิชย์ (ที่ออก
ให้ไม่เกิน 6
เดือน)
บัญชี
รายละเอียด
วัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต
สินค้าส้าเร็จรูป
และบัญชี
รายการค้าง
ช้าระภาษี
(กรณีย้ายหรือ
โอนหรือเลิกกิจ
การ)
ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชนผู้รับ
โอน
ลงชื่อ
วันที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

อ้านาจ

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ของส้าเนา หนังสือรับ รองของกระทรวงพา ณิชย์
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) บัญชี
รายละเอียดวัตถุ ดิบ สินค้าระหว่าง
ผลิต สินค้าส้าเร็จรูปและบัญชีรายการ
ค้างช้าระภาษี (กรณีย้ายหรือโอนหรือ
เลิกกิจการ)

-

จ้านวนหน้ากระดาษ (แผ่น) ส้าเนาบัตร ประจ้าตัว ประชาชนผู้รับโอน

ลายมือชื่อของผู้ประ กอบกิจการ
วันที่ยื่นค้าขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต

วัชรพงษ์ ปันดี
1 เม.ย. 2558

